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أم خالفه لكن البلية كل البلية هو مسألة التقليد احملض إال  لكتاب والسنة سواء وافق رأي مقلدكما يدل عليه ا 

أننا وهللا احلمد نبشركم كما ترون اآلن أن هذا بدأ يضعف يف الناس أي أعين التقليد احملض الذي يكون حىت مع 

اليت تكون راجحة حسب  االقوال لونبصار الناس يتقظهور احلق وبيانه هذا بدأ وهللا احلمد يضعف يف الناس و 

  فالن أخذ ا أو ما أخذ ا أي نعم .كون داللة الكتاب والسنة بقطع النظر عن  

  : ...؟  الطالب

  : املبلغ عنه عن اهللا ، عنه ال غلط . الشيخ

  :... الطالب

ن حكم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هو : ال ، املبلغ عنه عن اهللا وإمنا قال املؤلف هذا ألجل أن يبني أ الشيخ

) مع أم مدعوون إىل اهللا ورسوله ويف هذا اآلية أنا (( ليحكم ) : حكم اهللا علشان ما يقع إشكال يف قوله

  ماشني على الفوائد نؤخرها ....ماشي 

قسمًا مؤكدًا بأنه ال  يف هذه اآلية دليل على أن احلكم هللا ورسوله والتحاكم إىل اهللا ورسوله وقد أقسم اهللا تعاىل

(( َفال َورَبَك ال يـُْؤِمُنوَن َحتى ميكن يؤمن اإلنسان حىت حيكم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما شجر بينهم 
نَـُهمْ  ) ) ثُم ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِمما َقَضْيتَ  (() هذه مرحلة املرحلة الثانية ) ُيَحكُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

 ((هذه مرحلتني يعين ما يكون يف نفسك ضيق أو كراهة ملا حكم به الرسول عليه الصالة والسالم املرحلة الثالثة 
يعين ينقادوا انقيادًا تامًا ألن الناس كل منهم التزم مرحلة فمن الناس من ال ]65)[النساء:َوُيَسلُموا َتْسِليًما )

م الرسول من األصل ما دخل يف املراحل الثالثة ومن الناس من حيكحيكم الرسول عليه الصالة والسالم وهذا 

جيد يف نفسه حرج من حكم اهللا ورسوله ألنه خيالف هواه فتجد املتحرج يعين ميشي  عليه الصالة والسالم لكن

باحلكم لكن مع ضيق ومع حرج هذا أيضًا ليس مبؤمن ، من الناس من حيكم الرسول عليه الصالة والسالم وال 

ن يف صدره حرج من حكمه لكن ما يستسلم يكون مثًال فيه تأين وفيه اون نعم أو فيه تقصري يف بعض يك

((  : تحكيم وانتفاء احلرج والثالث التسليم وتأمل قولهالالتنفيذ هذا أيضًا ليس مبؤمن البد من األمور الثالثة 
صدر يسمونه مصدراً ذا يسمى النحويون هذا املم كامل وهل) إشارة إىل أنه تسلي(( يسلموا تسليمًا )) تسليمًا )

  مؤكداً يعين أم يسلمون تسليماً كامًال ما فيه أي التواء أو إعراض هذه اآلية مثلها .

 تعليقه) إيش ؟ مسرعني طائعني يف عندي (( مذعنين ) )اْلَحق يَْأتُوا ِإلَْيِه ُمْذِعِنيَن ) (( َوِإْن َيُكْن َلُهمُ  : مث قال

  أو ذكر اهللا لتعظيمه ؟ تعليقهعند بعد املبلغ عنه  عظيمه وكذا أو ذكر اهللا لتعظيمهر اهللا لت.....وذك

  ...: الطالب
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حاشية ، يعين قط احلاشية صحت منها قلت ال اصح و  بو مكتعندي و  بو مكتمايف  عندكم دي : الشيخ 

م ، لتعظيم حكم الرسول عليه ) إن ذكر اهللا هنا ليس مقصودًا ولكن للتعظي(( إلى ورسوله ) : أصل إن قوله

  الصالة والسالم ألن الذي سيحكم هو النيب عليه الصالة والسالم لكن هذا ال وجه له .

   

يعين مسرعني طائعني إذا كان احلق هلم يف  )اْلَحق يَْأتُوا ِإلَْيِه ُمْذِعِنيَن ) (( َوِإْن َيُكْن َلُهمُ  : يقول اهللا عز وجل

ن وإمنا يسرعون وينقادون فدل ذلك على أم ال يريدون احلق وإمنا يريدون ما يوافق حكم اهللا ورسوله ما يتولو 

) بل إن ) اْلَحق  (( َوِإْن َيُكْن َلُهمُ أهوائهم إن كان احلق هلم قبلوا وانقادوا إذا كان احلق عليهم تولوا وأعرضوا 

مل يكن عليهم وال هلم ألم ما يذعنون إال ظاهر اآلية الكرمية أم يعرضون يف حالني إذا كان احلق عليهم وإذا 

ال هلوى اإذا كان احلق هلم ، إذا كان احلق هلم أذعنوا ويف احلقيقة أن طاعتهم هذه وإذعام هل هو للحق و 

أنفسهم ؟ هلوى أنفسهم ال للحق وهذا أيضاً حال بعض الناس جتده إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد 

يقبل وإذا دل الكتاب والسنة على خالف ما يريد جتده يكون يف نفسه حرج ورمبا يزيد ينشرح صدره ويذعن و 

على ذلك باإلعراض والتويل هذا يف احلقيقة ليس مبؤمن وإمنا يتبع من احلق ما وافق هواه فقط أما املؤمن فله حال 

   أخرى ستأيت إن شاء اهللا .

َأْم َيَخاُفوَن َأْن َيِحيَف )) أي شكوا في نبوته (( اْرتَابُوا  َأمِ  كفر ((" ))  (( َأِفي قـُُلوِبِهْم َمَرضٌ قال اهللا تعاىل : 
يقول "  في اإلعراض عنه الظاِلُموَن )) َبْل ُأْولَِئَك ُهمُ  )) في الحكم أي يظلموا فيه ال (( اللُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ 

(( رسوله بأم ال خيلون من هذه األحوال الثالثة اهللا عز وجل مبينا حال هؤالء الذين يردون ما حكم اهللا به و 
) واملرض هو علة تصيب الصحيح فيخرج عن االعتدال هذا املرض وهذا التعريف للمرض أفي قلوبهم مرض )

يشمل املرض اجلسمي واملرض القليب فاملرض اجلسمي يف احلقيقة علة تصيبه فيخرج عن االعتدال كذلك املرض 

  فتخرجه عن االعتدال حىت ينحرف وال يقبل احلق فما هو املرض املشار إليه هنا ؟ القليب علة تصيب القلب 

  : .... الطالب

: نعم املؤلف فسره بالكفر والذي يظهر يل واهللا أعلم أن املراد به شهوة اإلرادة السيئة أن املراد به اإلرادة  الشيخ

ملهم املرض اإلرادة السيئة اليت تصرفهم عن قبول ال نفاق وال غري ذلك ااالسيئة بدليل التقسيم سواء كان كفر و 

) هذا الشك وهو مرض الشبهة ألنه مر علينا كثرياً أن أسباب االحنراف عن احلق إما شبهة (( أن يرتابوا )احلق 

فيتبعه وإما أن يكون عنده شبهة يف هذا احلق فيمتنع منه للشرع وإما شهوة يعين إما اإلنسان يشتهي أمرًا خمالفًا 

(( أم قول هنا ينبغي أن يفسر املرض بأي شيء باإلرادة السيئة اليت هي الشهوة أي اشتهاء ما خيالف الشرع فن
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) أي شكوا هذا مرض الشبهة الذي يعرض لإلنسان حىت ال يتبني له احلق عندنا مثًال نضرب لكم مثًال ارتابوا )

دنيويًا على صالته إيش الذي يف قلبه من لذلك رجل أمر بأمر من األمور ، أمر أن يصلي ولكنه قدم أمرًا 

األمراض ؟ مرض الشهوة وآخر أمر أن يصلي لكنه شك يف فائدة الصالة أو شك يف وجوا أو ما أشبه ذلك 

) هذا الشك والعياذ باهللا األمر (( أم ارتابوا )) أي إرادة سيئة (( مرض )هذا فيه مرض الشبهة فاآلن الذي معنا 

) يعين ما عندهم إرادة سيئة وال عندهم شك يف حكم ) اُفوَن َأْن َيِحيَف اللُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ َأْم َيخَ (( الثالث : 

اهللا ورسوله لكن عندهم شك آخر إيش هو ؟ يف عدالة اهللا ورسوله وهلذا هم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله 

ليس يف حكم اهللا ورسوله بل إن حكم اهللا هم م فيخشون من امليل واجلور ويف احلقيقة أن امليل واجلور عنده

وا عما جيب أن يكونوا عليه من االمتثال دورسوله على احلق والعدل ولكن اجلور يف ميزام هم يعين هم الذين حا

(( بل  )الظاِلُموَن ) ُهمُ َبْل ُأْولَِئَك  (( : ) قال اهللا تعاىل) َأْم َيَخاُفوَن َأْن َيِحيَف اللُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ (( والطاعة 
؟ املؤلف إيش  انتقال) هذه لإلضراب ولكن ما رأيكم يف هذا اإلضراب ؟ هل هو إضراب إبطال أو إضراب )

 (( : ) ال مث قال) اْرتَابُوا َأْم َيَخافُوَن َأْن َيِحيَف اللُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ  (( َأِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض َأمِ "  ال يراه ؟ قال "
يف القرآن فهذا موجب كالم املؤلف أن اإلضراب هنا لإلبطال ولذلك قدر " ال "  )الظاِلُموَن ) َبْل ُأْولَِئَك ُهمُ 

بعد االحتماالت الثالثة السابقة وعندي أن اإلضراب هنا ليس لإلبطال وإمنا هو لالنتقال ألن حقيقة األمر أن 

ال خوف اهذه األمور الثالثة إما أن عنده إرادة سيئة وال عنده شك و الذي ال يقبل حكم اهللا ورسوله ال خيرج عن 

ما نتصور أمراً رابعاً يرد على هذه االحتماالت الثالثة مث إن وصفهم بالظلم ال خيرج عن هذه االحتماالت الثالثة 

له فهو ظامل أيضًا فمن يف قلبه مرض فهو ظامل ومن يف قلبه شبهة فهو ظامل ومن خاف أن حييف اهللا عليه ورسو 

 َأمِ  (( َأِفي قـُُلوِبِهْم َمَرضٌ إذاً فاملسألة من باب اإلضراب االنتقايل وليس من باب اإلضراب اإلبطايل طيب كلمة 
) أم يف هذه املواضع هل هي للتسوية اليت مبعىن أو ، أو ) اْرتَابُوا َأْم َيَخاُفوَن َأْن َيِحيَف اللُه َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ 

  لذي مبعىن بل ؟ نعم .لإلضراب ا

  : ...... الطالب

  : حتتمل كيف االحتمال ؟ يال يا عبد هللا  الشيخ

  : ..... الطالب

  ال مبعىن أو ؟ ا: يعين إن هذه مبعىن بل و  الشيخ

َأْم َلْم  َأنَذْرتـَُهمْ أَ َسَواٌء َعَلْيِهْم  ((: مر علينا فيما سبق أن اليت مبعىن أو هي اليت تأيت بعد مهزة التسوية مثل  الشيخ
هذه هي اليت مبعىن أو ]6)[املنافقون:(( َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْستَـْغِفْر َلُهْم )]6)[البقرة:) تُنِذْرُهمْ 
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) (( أم )وأما اليت تأيت مبعىن بل فهي اليت ال يسبقها مهزة التسوية وتسمى منقطعة وعلى هذا فـ  ويسموا متصلة

(( ) هذه منقطعة مبعىن بل وهي كثرية يعين وردت كثرياً يف آخر سورة الطور ) اْرتَابُوا َأْم َيَخاُفونَ  َأمِ ((  : لهيف قو 
ْر َفَما َأْنَت بِِنْعَمِة رَبَك ِبَكاِهٍن َوال َمْجُنوٍن ) الطور:َفذَك](ُص ِبِه رَْيَب إيش بعدها ]29َأْم يـَُقولُوَن َشاِعٌر نـَتَـَرب ))

إىل آخره كثرية يف ]23:33)[الطور) َأْم يـَُقوُلوَن تـََقوَلهُ *  َهَذا َأْم ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ َأْم تَْأُمُرُهْم َأْحالُمُهْم بِ  *ُنوِن اْلمَ 

آخر سورة الطور منقطعة مبعىن بل ومهزة االستفهام فهي هنا منقطعة وليست متصلة ألن املتصلة هي اليت تأيت بعد 

َبْل ُأْولَِئَك  (( : مبعىن أو وأما املنقطعة فهي اليت ال تأيت بعد مهزة التسوية وتكون مبعىن بل قوله مهزة التسوية فتكون
  هنا سجل عليهم الظلم وأكده بنوعني من التأكيد ما مها ؟ نعم  )الظاِلُموَن ) ُهمُ 

  بضمري الفصل .هم :  الطالب

 ألن اجلملة إذا كانت امسية معرفة الطرفني فإا تفيد : بضمري الفصل وبكون اجلملة امسية معرفة الطرفني شيخال

) (( أل )) خرب وهو معرفة ألنه حمًال بـ(( الظالمون )) مبتدأ وهو معرفة يعين اسم إشارة (( أوالء )احلصر هنا 

ائد وعلى هذا فأكد اهللا ظلمهم بنوعني من التأكيد هم كون اجلملة امسية معرفة الطرفني والثاين ضمري الفصل وفو 

يبينها لنا حممد الراشد ، فوائد ضمري الفصل الذي يرد كثرياً يف القرآن ويف غري القرآن إيش فوائده ؟  الفصل ضمري

  إيش هو يا حممد الرباك ؟ فوائد ضمري الفصل ؟ إيش تقول حجاج عبد اهللا ؟ ال تنظر للكتاب  صاحليال يا أبا 

  : ... الطالب

التقرير أن هذه اجلملة يف اآلن  قلت لكم نكون كلنا مستحضرين ألين : اصرب عشان التوكيد جيب أن الشيخ

مؤكدة بنوعني من التأكيد أحدمها ضمري فصل والثاين أا مجلة امسية معرفة الطرفني كان يعين املفروض إن كلنا 

  طيب هذه واحدة .ما حيتاج نعرف هذه 

  : ...... الطالب

  هم فقط ، ءن مطيعني فصاروا إمنا يتبعون أهوا: طيب أتوا إليه مذعنني يعين منقادي الشيخ

نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا  : بني حال املؤمنني فقال  (( ِإنَما َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
) فإنه منصوب ) نَما َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنينَ (( إِ ) (( قول المؤمنين ) : ) أوال : يف إعراب قوله) َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا

(( قول واملعروف أن كان ترفع االسم وتنصب اخلرب وهنا الذي يليها منصوب وجوابه أن هذا هو خربها مقدمًا 
((  : من أن والفعل يف قوله ) املصدر املنسبك ) وا(( أن يقولمن أن والفعل  سبك) وامسها املصدر املنالمؤمنين )

   : ) طيب وقوله(( سمعنا وأطعنا )) يعين ما كان قوهلم إال هذا القول ) يـَُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َأنْ 
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) يعين إذا دعوا إىل اهللا إىل كتابه وإىل رسوله إليه ) (( ِإنَما َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللِه َوَرُسوِلهِ 

نَـُهمْ (( بعد وفاته  شخصيًا يف حياته وإىل سنته ) يقال فيه ما سبق يف اآلية نظريها يف الدرس املاضي ) لَِيْحُكَم بـَيـْ

) الضمري يعود على من ؟ على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإمنا أسند احلكم إليه ألنه حكمه تبليغ (( ليحكم )

لَِيْحُكَم ((  : وقوله سبحانه وتعاىل عن اهللا عز وجل فيكون حكمه منتظمًا حلكم اهللا أيضًا إذ هو املبلغ عن اهللا
نَـُهمْ  هو الرسول عليه الصالة  احلاكممن اخلصومات وما اختلفوا فيه من األحكام فإن  ه) يشمل ما تنازعوا في) بـَيـْ

 : والسالم ال يف اخلصومات اليت حتدث بني املتشاجرين وال يف األحكام اليت خيتلف فيها الناس قال اهللا عز وجل

فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي  (( : سبحانه وتعاىلوقال ]10)[الشورى:اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللِه ) (( َوَما
اهللا فاملؤمنون إذا دعوا إىل ]59)[النساء:) َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اآلِخرِ 

) (( وأطعنا )) بآذاننا (( أن يقولوا سمعنا )) ) َأْن يـَُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا((  : ورسوله ليحكم بينهم فقوهلم

جبوارحنا فهم يسمعون وينقادون والطاعة كما مر شاملة لفعل األوامر وترك النواهي ، شاملة لألمرين مجيعاً عكس 

و يقولون مسعنا وعصينا فيقول مسعنا وال ينقادون أو يقولون يفرقون الذين يقولون مسعنا وهم ال يسمعون أ

" يعين إنه  أي القول الالئق بهمبالعصيان يقولون مسعنا وعصينا ، املؤمنون يقولون مسعنا وأطعنا وقول املؤلف " 

ض إال أن يقولوا هذا ير والفرض أي ما يفرت دما كان قوهلم الالئق فظاهر كالم املؤلف أن املسألة على سبيل التق

إذا دعوا إلى (( القول الالئق فقط بل هو القول الالئق الواقع قوله فهم بولكن احلقيقة أن هذا هو الواقع ما هو 
) وكوننا (( سمعنا وأطعنا ) : مثل ما قال اهللا عنهم وقالوا )) اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا

مقدرًا ومفروضًا وهذا هو الالئق م خالف ظاهر القرآن فإن قول املؤمنني إذا دعوا إىل جنعل هذا قوًال الئقًا أي 

اهللا ورسوله يقولون مسعنا وأطعنا مسعاً وطاعة وعلى الرحب والسعة فهذا قوهلم الالئق الواقع منهم إذا دعوا إىل اهللا 

خالف ذلك وما أشبه هذا ما  خالف ذلك والناس علىفالن ورسوله ما يقولون رأي فالن خالف ذلك ورأي 

يقولون هذا األمر يقولون مسعنا وأطعنا وهكذا الواجب على كل مؤمن فمن ملن يقل هكذا فليس مبؤمن إما أنه قد 

 (() حينئذ ) َوُأْولَِئكَ (( انتفى عنه اإلميان بالكلية أو هو ناقص اإلميان قال اهللا عز وجل ومسعنا وأطعنا باإلجابة 
وقد مرت علينا فوائده الثالث احلصر  فصلضمري  هم )اْلُمْفِلُحوَن ) ُهمُ  َوُأْولَِئكَ (( الناجون  )َن )اْلُمْفِلُحو  ُهمُ 

(( هم ) أي الذين يقولون مسعنا وأطعنا إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ) َوُأْولَِئكَ (( والتأكيد ومتييز اخلرب من الصفة 
الفالح ليس جناة فقط بل جناة من املرهوب وإدراك أو  " واألصح أنأي الناجون ) قال املؤلف " المفلحون )

حصول للمطلوب فاملفلح هو الذي جنا مما يكره وأدرك ما حيب هذا هو املفلح نعم إذاً هؤالء هم الذين جنوا من 

املرهوب النتفاء العصيان منهم وأدركوا املطلوب حلصول متام الطاعة منهم فبالطاعات حصول املطلوب وباجتناب 
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صي النجاة من املرهوب وحصر الفالح يف هؤالء يدل على أن من سواهم غري مفلح لكن إن انتفى عنه املعا

عنه الفالح كله وإن انتفى عنه بعض اإلميان انتفى عنه بعض الفالح إذاً وظيفة املؤمن فيما إذا  انتفىاإلميان كله 

 ورسوله الواجب وظيفته أن يقول مسعنا دعي إىل حكم اهللا ورسوله أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم اهللا

طعنا انقياداً تامًا ومسعًا تامًا ألن بذلك يتحقق واوأطعنا ما يلتفت ميينا أو مشاًال أو يؤول أو حيرف ال يقول مسعنا 

ذه السهولة وذه املطابقة هو الذي يسرتيح وال حيصل  سبحانه وتعاىلاإلميان واإلنسان الذي ينقاد حلكم اهللا 

ه قلق ألن من عود نفسه الرتدد يف قبول األحكام الشرعية ولو يف حكم واحد فإن النفس جتربه على أن يرتدد عند

(( َونـَُقلُب َأْفِئَدتـَُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم يـُْؤِمُنوا بِِه َأوَل َمرٍة  : يف كثري من األمور الشرعية يقول اهللا عز وجل
فاإلنسان إذا عود نفسه قبول احلق من أول وهلة وبدون أي قلق ]110)[األنعام:نِِهْم يـَْعَمُهوَن )َوَنَذرُُهْم ِفي طُْغَيا

أو تردد يف تنفيذه فإنه يسهل عليه بعد ذلك االنقياد جلميع األوامر وعدم االلتفات والرتدد ولكنه إذا فعل ولو مرة 

ت عنده دعين من الرتدد يف الثبوت ، الرتدد يف وتردد يف أمر من األمور من األحكام الشرعية يعين بعد أن يثب

الثبوت هذا شيء آخر يعين له أن يرتدد يف الثبوت إذا كان احلديث مثًال ضعيف السند أو ما أشبه ذلك لكن إذا 

ثبت عنده احلكم أن هذا حكم اهللا ورسوله فإن تردده يف قبوله ال يف ثبوته تردده يف قبوله هذا خطر عليه جداً 

إىل الرتدد يف األحكام األخرى املستقبلة ونظري ذلك يف احلكم القدري أيضًا اإلنسان الذي ال ميرن  ألنه يؤدي

اليت ال تالئمه  القدريةنفسه على الصرب على أحكام اهللا وعلى قضائه وقدره يبقى قلقاً دائما متعب من األحكام 

ابه شر صرب عليه وهو متمشي مع القضاء فإذا متشى مع القضاء والقدر وصار إن أصابه خري اطمأن به وإن أص

ه وقدره فيما ؤ والقدر فإنه بذلك يسرتيح وال يقلق أبدًا جتد اإلنسان الذي يريد من اهللا عز وجل أن يكون قضا

يالئمه جتده دائما يف قلق ألن القضاء والقدر ليس على ما تريد كما أن الشرع أيضًا ليس على ما تريد ، الشرع 

 هلناس والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس فمن متشى معهما مع هذين احلكمني فإنليس على ما يريد ا

سوف جيد الفالح والطمأنينة واحلياة الطيبة نعم ومن قلق منهما أو من أحدمها فإن سيبقى يف قلق إن كان من 

رعية كذلك أيضًا ينفتح األمر القدري بقي يف قلق وحزن واألمور ما تيجي على ما ينبغي وإن كان يف األمور الش

  عليه باب الرتدد يف قبول أحكام اهللا وتنفيذها نعم 

)) بسكون الهاء وكسرها  هِ َويـَتـقْ  )) يخافه (( اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللهَ  َوَمْن يُِطعِ  *اْلُمْفِلُحوَن  ُهمُ  َوُأْولَِئكَ (( 
(( رها صنعم هذه اآلية من أمجع اآليات وأخ" ش بعدها ؟ في الجنة إي اْلَفائُِزوَن )) فَُأْولَِئَك ُهمُ  بأن يطيعه ((

) انقياده ألحكام اهللا ورسوله وسبق أن الطاعة موافقة إيش ؟ األمر ياً كان أو أمراً يعين ومن يطع اهللا ورسوله )

) شوف الطاعة هللا ) هِ َويـَتـقْ  هَ اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش الل  َوَمْن يُِطعِ (( طلب إجياد أو طلب ترك فهي موافقة األمر 
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) يقول عندها هنا (( ويخش اهللا ويتقه ) : وحده وهلذا قال هللاورسوله واخلشية عبادة والتقوى عبادة ما تكون إال 

) ) هِ َويـَتـقْ (( ال بسكون اهلاء نعم بسكون اهلاء وكسرها  " )) وكسرها بسكون الهاء هْ َويـَتـقْ  " بسكون الهاء ((

" ولكن هذا التفسري قاصر ألن اخلشية أشد من يخافه ) يقول املؤلف " (( يخشى اهللا )) طيب ) هْ يـَتقِ وَ  ((أو 

 ِإنَما َيْخَشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  (( : لقوله تعاىل علماخلوف والفرق بينهما اخلشية ال تكون إال من 
افه عن علم حبقيقة املخوف وحال اخلائف فهو يعلم حال فالعامل هو الذي خيشى اهللا ألنه خي]28)[فاطر:)

  املخوف ويعلم حال اخلائف يا غامن شوف املغسل اللي عند الباب .

  : .... الطالب

  : عندك ، عند الدرج . الشيخ

  : ... الطالب

  : على ميينك ، على ميينك ، حىت إنه كان .... الشيخ

  : ... الطالب

  ..: حطه وسيبه مكانه ، . الشيخ

  فاخلشية نعم 

  : .... الطالب

  : إن شاء اهللا . الشيخ

  . )) ِإنَما َيْخَشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  (( : اخلشية ال تكون إال عن علم لقوله تعاىل

الفرق الثاين حبال املخوف واخلائف : اخلشية تكون من عظم املخشي واخلوف يكون من ضعف اخلائف والفرق 

يعين أن اخلشية إمنا تكون لعظم املخشي وإن كان اخلاشي عظيماً واخلوف يكون من ضعف اخلائف بينهما ظاهر 

.  

الفرق الثالث : اخلشية خوف يبة وتعظيم إجالل وهي متفرعة عن الفرق الثاين هذا الفرق متفرع عن الفرق 

من الذئب وال يقال خشي الثاين واخلوف ال يكون كذلك ال يكون عن هيبة وتعظيم وإجالل ولذلك يقال خاف 

منه أو خشيه إال على سبيل التوسع فهذه الفروق الثالثة توجب أال تكون اخلشية مبعىن اخلوف على وجه املطابقة 

ليقرا إىل أفهام السامعني ال على أن مبعىن اخلوف نعم على وجه التقريب ال بأس أن اإلنسان يقول إن اخلشية 

نعم أن اخلشية تكون مع هيبة وتعظيم وإجالل للمخشي خبالف اخلوف طيب  اخلوف هو املعىن املطابق للخشية

) ) هِ َويـَتـقْ (( ) يتكلم اآلن على القراءات اللي فيها ، فيها ) هْ َويـَتقِ  (() و ) هِ َويـَتـقْ (( ) (( ويخشى اهللا ) : نقول
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) بسكون القاف نعم وكسر اهلاء (( ويَتْقِه )ي ما قاهلا املؤلف وهقراءة حفص ) وفيها قراءة ثالثة ) هْ َويـَتقِ  ((وفيها 

) )  فَُأْولَِئكَ  هِ (( ويتقِ ) ) فَُأْولَِئكَ (( ويَتْقِه أم مل نشبعها مها قراءتان أيضاً  اهلاء ) سواء أشبعناِه )(( ويَتقِ أما قراءة 

نعرف من القواعد هلا قراءة كم ؟ اإلشباع وعدمه هذه القراءة واضحة وال فيها إشكال ألا متمشية على ما 

) وهو جمزوم واملعطوف على ازوم جمزوم (( يطع )) مثل يرمه نعم معطوفة على فعل الشرط وهو ِه )(( يتقِ العربية 

  إيش عالم جزمه ؟

  ..: .. الطالب

) حذف الياء والكسرة (( ويتِقِه ): ال ، حذف حرف العلة ألن حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها  الشيخ

) وهي ضمري مكسور مبين على الكسر يعين لكن على (( يتق )) مفعول (( ويتقه )دليل عليها واهلاء يف قبلها 

(( ) أخف من (( ويتِقْه )) سكون اهلاء على خالف الذي نعرف فنقول سكنت للتخفيف ألن (( ويتِقْه )قراءة 
نت مع أا جمزومة حبذف حرف ) كيف سك(( ويتْقِه ) حفص) فهي مسكنة للتخفيف طيب على قراءة ِه )ويتقِ 

  خره حرف علة فكيف سكنت ؟ آالعلة ؟ ألن يتقي ما فيها شك أا فعل ناقص 

  : ... الطالب

) ما ميكن تسكن قبل ما ينطقها .....لكن القاف ساكنة فاإلشكال اآلن يف (( ويتْقِه ): ال مكسورة  الشيخ

رف العلة فلماذا سكن ؟ يقال ذف ححب واملعتل جيزمخره ليس حرفاً صحيحًا تسكني القاف مع أن الفعل معتل آ

) أو سكن على تناسي حرف العلة كأنه نسي حرف العلة وصار فعًال صحيحاً (( ويتْقِه )إما أنه سكن ختفيفًا 

  السكون مز جيالصحيح الفعل و 

واجتناب نواهيه فما  طيب التقوى مر علينا كثريًا يف تفسري التقوى بأا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره 

الربط بينها وبني اخلشية يقال التقوى يف احلقيقة نتيجة اخلشية ألن من خشي اهللا اتقاه اللي خيافه يبة وتعظيم 

من خشي اهللا اتقاه بال شك طيب وإجالل البد أن يتقيه فالربط بينها وبني اخلشية أا فرع عنها ونتيجة عنها ف

الطاعة لتقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه أليس ذلك هو سؤال ثاين أيضاً قلتم إن ا يف

ن التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه أليست هذه الطاعة ؟ إيش اجلواب ؟ إذا قلت إ

  ؟ 

  ..: الطاعة .. الطالب

دكم قاعدة تفهموا وهي أن بعض الكلمات تفسر : ال ، هي يف احلقيقة هي الطاعة نعم ولكن ليكن عن الشيخ

مبعىن عند االنفراد ومبعىن آخر عند االقرتان فقد تكون عند االنفراد شاملة هلذا املعىن وقد تكون عند االجتماع 
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بعضًا منه ، تكون عند االنفراد شاملة وتكون عند االجتماع بعضًا منه وأمثال ذلك كثري مثًال الفقري واملسكني 

النفراد الفقري يشمل املسكني واملسكني يشمل الفقري لكن عند االجتماع يكون الفقري بعضًا من املسكني عند ا

بني الكلمتني فيضيع  واملسكني بعضاً من الفقري مبعىن أننا نقول الفقري كذا واملسكني كذا ألجل أال حيصل الرتادف

ردت الطاعة فهي مبعىن التقوى وإذا أفردت التقوى مفهوم وكذلك أيضًا هنا الطاعة والتقوى إذا أففائدة العطف 

فهي مبعىن الطاعة وإذا قرن بينهما جعلت التقوى يف ترك النواهي والطاعة يف فعل األوامر يصري إذًا من يطع اهللا 

النواهي فقط  اجتنابونقصرها على بعض معناها القرتاا بإيش ؟ بالتقوى والتقوى هنا  بفعل أوامره فقط

وال نقل وفعل األوامر إيش السبب ؟ القرتاا بالطاعة وهلذا يقال بعض الكلمات إذا  اى بعض معناهونقصرها عل

اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت مبعىن أا إذا افرتقت صارت مبعىن واحد وإذا اجتمعت اختلف معناها 

 مامرتادفني وبذلك أي بكو ايكون والذي يوجب لنا أن حنول الشيء منها إىل معىن آخر أو إىل بعض املعىن لئال

  مرتادفني تضيع فائدة العطف أي نعم .

  : إذا اختلفا يف املعىن هل ال يكون هناك أي صلة بني املعنيني ؟ الطالب

: ال بد أن يكون فيه هناك صلة ، ال بد أن يكون فيه صلة ألنه ما دام هذه إذا انفردت تكون مبعىن الثانية  الشيخ

صلة فالفقري واملسكني بينهما صلة يف احلقيقة وهو احلاجة والتقوى يعين ترك النواهي والطاعة فعل فمعناه أن هناك 

  األوامر بينهم صلة وهو االمتثال نعم .

  : ...؟  الطالب

  ايشلون ؟ :  الشيخ

  : ...؟  الطالب

  ال بس الطاعة موافقة األمر .: الشيخ

  : ....؟  الطالب

شية فيها تعظيم والطاعة هو يف الغالب إن الطاعة ال تكون إال عن حمبة ألن من : ال ، اخلشية نعم ، اخل الشيخ

مل حيب شخصًا فال يطيعه إال خوفًا منه فحينها تكون خشية فالطاعة يف احلقيقة ما ميكن إنسان يطيع شيء يف 

  يقدر يتخلص .شيء إال حمبة لآلمر أو للمأمور به نعم أو خوفاً منه أما أنه يبغض اآلمر ما ميكن يطيعه و 

على كل حال إننا نقول : الطاعة إذا انفردت صارت فعل األوامر وترك النواهي وإذا اجتمعت مع التقوى محلت 

على فعل األوامر والتقوى على ترك النواهي كما أن التقوى إذا انفردت تكون لفعل األوامر وترك النواهي وهذا 
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العربية إذا اجتمعت افرتقت وصار كل واحد بال معىن لئال يضيع  احلكم أو هذا املعىن فيه كلمات كثرية من اللغة

  فائدة العطف وإن انفردت اجتمعت وصار معناها واحداً أي نعم .

  ؟  يف القران : يا شيخ هل الرتادف ممنوع الطالب

  : إي نعم الرتادف املطلق ما ميكن .....أبداً . الشيخ

  : ملاذا ؟  الطالب

ائدة ، السيما مع وجود العطف أما مع عدم العطف فرمبا يكون من باب التأكيد : ألنه تكرار بال ف الشيخ

  اللفظي .

  : وال جيوز لنا التأكيد مع وجود العطف ؟  الطالب

  : ال ألن العطف يقتضي املغايرة والتأكيد معناه أن الثاين هو األول . الشيخ

  : ...؟  الطالب

  املعطوف عليه .ال ، يقتضي املغايرة ألن املعطوف غري  الشيخ

  ؟ألن العطف يقتضي ...: ... الطالب

   . ااملعطوف عليهالكلمة غري الكلمة املعطوفة املعىن  يف: االتفاق يف احلكم والتغري  الشيخ


